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 2 (68) العقيدة الطحاوية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.
ين، آله وصحبه أجمععلى و على نبينا محمد  وبارك وصلى هللا وسلم ،الحمد هلل رب العالمين

 -الطحاوي  قال اإلماماللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين، 
 :-رحمه هللا

ُ َيْغَضُب َوَيْرَضى"  ."(، ََل َكَأَحٍد ِمَن اْلَوَرى َقْوُلُه: )َوَّللاه
ُ َعْنُهمْ }":َعاَلىتَ  هللا َقالَ  :-رحمه هللا–قال الشارح   سورة[ ]119:اْلَماِئَدةِ  ]سورة {َرِضَي َّللاه

ُ َعِن } وقال تعالى: [.ِ 8:[ ] اْلَبيِ َنة22:اْلُمَجاَدَلةِ   َتْحَت ُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنكَ الْ َلَقْد َرِضَي َّللاه
َجَرةِ  ُ َوَغِضبَ }: . َوَقاَل َتَعاَلى[18:اْلَفْتحِ ] {الشه َب َوَغِض } [60:َدةِ اْلَمائِ ]سورة  {َعَلْيهِ  َمْن َلَعَنُه َّللاه

ُ َعَلْيِه َوَلَعَنهُ  ِئُر َذِلَك . َوَنَظا[61:اْلَبَقَرةِ سورة ] {َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمَن َّللاه } [.93:النِ َساءِ ]سورة  {َّللاه
  .َكِثيَرة  

َلِف َوَساِئرِ  ، ، َواْلُحبِ  اْلِوََلَيةِ وَ ْلَعَداَوِة، َضى، َواِة ِإْثَباُت ِصَفِة اْلَغَضِب، َوالر ِ اْْلَِئمه  َوَمْذَهُب السه
َفاتِ  ،َواْلُبْغضِ  َنةُ َد ِبَها اْلِكَتاُب وَ ، الهِتي َورَ َوَنْحِو َذِلَك ِمَن الصِ  ِويِل الهِذي َيْصِرُفَها َمْنُع التهأْ ، وَ السه

ِئَقِة ِباَّللهِ َتَعاَلىَعْن َحَقاِئِقَها  ْمِع َوالْ َك ِفي ال. َكَما َيُقوُلوَن ِمْثَل َذلِ الَّله ََّلِم َوَساِئِر َبَصِر َواْلكَ سه
َفاتِ  َم ِبَقْوِلهِ الصِ  ْيُخ ِفيَما َتَقده ؤْ اَن َتأْ كَ : ِإْذ ، َكَما َأَشاَر ِإَلْيِه الشه ى ُيَضاُف َيِة َوَتْأِويُل ُكلِ  َمْعن  ِويُل الرُّ
بُ   ."ِمينُمْسلِ ، َوَعَلْيِه ِديُن الْ ْرَك التهْأِويِل، َوُلُزوَم التهْسِليمِ تَ  -وِبيهِة ِإَلى الرُّ

وصحبه  وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين 
 أجمعين.

، ولو جمعها في قيدتهق الكالم في الصفات في عفر   -رحمه هللا–المؤلف المصنف الطحاوي 
 ،شيًئا للمتأخرن المتقدم يترك نظًرا لتقدم المؤلف والعادة جرت أموضٍع واحد لكان أنسب، لكن 

يكمل العمل  الذين ينتقد صنيعهم ال سيما في الترتيب والتنظيم، ويأتي من كما هو شأن البشر
ا نميوذكرنا ذلك مراًرا في مختصر الخرقي، ب ،ويهذبه، وهذا شأن التأليف في بدايته ويرتب العمل

في  لفت بعد ذلك استدرك ما ينتقد به األول، وليس االنتقاد في موضعنا هذاالكتب والمتون التي أ  
نما هو في الترتيب، فلو جمع النظائر وتكلم عليها في مقامٍ  ،المضمون  ع  واحد لكان أولى وأجموا 

ادة مقرًرا لعقيدة السلف الصالح جالعلى  -رحمه هللا–للذهن، لكن األمر سهل إذا عرفنا المؤلف 
والصفات  من إثبات ما أثبته هللا لنفسه، وعلى ما يليق بجاللته وعظمته من الصفات الذاتية

 الفعلية.
تفريط، بذلك المنهج الوسط بين اإلفراط وال وطريقة السلف أنهم يثبتون ما أثبته هللا لنفسه، سالكين

غيره أبواب الدين، فهم في هذا الباب و  عبين الجفاء والغلو، بين التشبيه والتأويل، وكذلك في جمي
 .من أبواب الدين وسٌط بين الفرق، كما أن هذه األمة وسٌط بين الملل
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

الوسطية، قرر وسطية السلف، وما أحسن ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية في العقيدة المباركة  
بين الفرق في جميع أبواب االعتقاد، بطريقٍة محصورة ال تشتت وال  وسطية أهل السنة والجماعة

 .تفرق، وهللا المستعان
َمامِ "  ُ َعْنهُ - َماِلكٍ  َواْنُظْر ِإَلى َجَواِب اإلِْ ِتَواُء : اَِلسْ َِلْسِتَواِء َكْيَف َقالَ اِفي ِصَفِة  -َرِضَي َّللاه

ا َعْن ُأمِ  َسَلَمَة . َوُروِ َمْعُلوم ، َواْلَكْيُف َمْجُهول   ُ رَ -َي َأْيض  ا ْوُقوف ا َعَلْيَهامَ  -ْنَهاعَ ِضَي َّللاه ، َوَمْرُفوع 
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ِإَلى النهِبيِ    .-َصلهى َّللاه

ْيُخ  مَ  -ِحَمُه َّللاهُ رَ -َوَكَذِلَك َقاَل الشه . تهْنِزيهَ له َوَلْم ُيِصِب ال، زَ ِبيهَ ْفَي َوالتهشْ قه النه وَ َلْم َيتَ : َمْن ِفيَما َتَقده
ْسََّلَم بَ   .التهْعِطيلِ لتهْشِبيِه وَ َبْيَن ا، وَ ْيَن اْلُغُلوِ  َوالتهْقِصيرِ َوَيْأِتي ِفي َكََّلِمِه َأنه اإلِْ

ْيِخ َفقَ  َضى ِإَراَدُة َوََل ُيَقاُل: ِإنه  ،ْشِبيهِ َنْفُي الته  ،: ََل َكَأَحٍد ِمَن اْلَوَرى -َرِحَمُه َّللاهُ -ْوُل الشه الرِ 
ْحَسانِ  فَ  ،ِ ِإَراَدُة اَِلْنِتَقام ، َواْلَغَضبُ اإلِْ  ."ةِ َفِإنه َهَذا َنْفي  ِللصِ 

تأويله هو هروب من إثبات الصفة بذكر الالزم، إذا قيل: الرضى إرادة اإلحسان، والغضب إرادة 
ثبات الرضى والغضب، وذكر الالزم باإلرادة هذا تأويل مخالٌف االنتقام، هذا هروب من إ

ومجانٌب لما عليه سلف األمة وأئمتها، بل أئمة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يثبتون 
 .  -عليه الصالة والسالم-ما أثبته هللا لنفسه، وأثبته له رسوله 

نهِة َعَلى َأنه "  َ َيْأمُ َوَقِد اتهَفَق َأْهُل السُّ ْن كَ اهُ ُه َوَيْرَض ُر ِبَما ُيِحبُّ َّللاه  ، َوَيْنَهىُؤهُ  ََل ُيِريُدُه َوََل َيَشاانَ ، َواِ 
نْ  َوَيْغَضُب َعَلى َفاِعِلهِ ، َوُيْبِغُضهُ َعمها َيْسَخُطُه َوَيْكَرُههُ   ."َأَراَدهُ ْد َشاَءُه وَ َكاَن قَ  ، َواِ 

نَِّة َعَلى أَ : نعم ال تالزم بين اإلرادة والمحبة؛ ولذلك قال ا ي ِحبُّه   َيْأم ر  ِبمَ نَّ ّللاََّ َوَقِد اتََّفَق أَْهل  السُّ
ع ما ممر مع المحبة والنهي مع الكراهة، والمشيئة قد توجد مع ما يحبه، وقد توجد ، األَوَيْرَضاه  

نه، يكرهه وال يرضاه، فاهلل يريد من المؤمن أن يؤمن، يريد منه أن يأتمر وينتهي، ويحب ذلك م
ن لم يح ؤه؛ ولذلكم تعليق األمور صل مع محبته إياه فإن هللا لم يشفإن حصل فقد شاءه، وا 

بالمشيئة يخرج من أموٍر كثيرة، منها الحنث في اليمين، ومنه عدم لزوم النذر وغير ذلك، حتى 
ذا قلت :بلغ سالمي فالًنا، إذا قلت :لو قال لك حسب  فإن شاء هللا :نعم التزمت البد أن تبلغه، وا 

ن    ء.   وال عليك منه شي ،هلم تبلغه فإن هللا حينئٍذ لم يشأالتيسير، إن بلغته فقد شاءه هللا، وا 
 .هُ َيْغَضُب ِلَما َأَرادَ وَ ، َوَيْكَرُه َوَيْسَخُط َوَيْرَضى َما ََل ُيِريُدهُ  َفَقْد ُيِحبُّ ِعْنَدُهمْ " 

ْحَساِن: ِلمَ  َضى ِبِإَراَدِة اإلِْ َل اْلَغَضَب َوالرِ  لْ  َوُيَقاُل ِلَمْن َتَأوه َغَضَب  الْ ََّلُبده َأْن َيُقوَل: ِْلَنه َت َذِلَك؟ فَ َتَأوه
ْهَوةُ ، َواَغَلَياُن َدِم اْلَقْلِب  َضى اْلَمْيُل َوالشه ِم اْلَقْلِب ُه: َغَلَياُن دَ ى! َفُيَقاُل لَ  َتَعالَ يُق ِباَّللهِ ، َوَذِلَك ََل َيلِ لرِ 
ا ُيَقالُ . وَ َيْنَشُأ َعْن ِصَفِة اْلَغَضِب، ََل َأنهُه اْلَغَضبُ  ِفي اْْلَدِميِ  َأْمر   َراَدُة َلُه َأْيض  : َوَكَذِلَك اإلِْ

 ."َواْلَمِشيَئُة ِفيَنا
اآلن غليان دم القلب وارتفاع الضغط، هل هو الغضب أو ناشئ عن الغضب؟ هو ناشئ عن 
الغضب، وهم يؤولون الغضب بإرادة االنتقام؛ ألن الغضب عندهم غليان دم القلب، أواًل: هذا 
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غضب اآلدمي، يعني ينشأ عنه غليان دم القلب، وهذا بالنسبة لآلدمي، فقد جمعوا في صنيعهم 
بين التشبيه أواًل: شبهوا الخالق بالمخلوق، وأن غضب الخالق مثل غضب المخلوق، ثم بعد ذلك 

 وا بذلك إلى النفي، نفي ما أثبته هللا لنفسه بالتأويل.     توصل
َراَدُة َواْلَمِشيَئُة ِفيَنا"  ْيِء أَ اَفِهَي َمْيُل اْلَحيِ  ِإَلى  ،َوَكَذِلَك اإلِْ نه ، َفإِ ََّلِئُمُه َوُيَناِسُبهُ ى َما يُ ْو ِإلَ لشه

 َوُمْفَتِقر  ُمْحَتاج  ِإَلى َما ُيِريُدهُ  ، َوُهوَ رهة  ْنُه َمَض عَ َأْو َيْدَفُع  ة  اْلَحيه ِمنها ََل ُيِريُد ِإَله َما َيْجِلُب َلُه َمْنَفعَ 
 ."ِإَلْيه

س هذا اإلنسان السوي الذي على فطرته، ال يرضى وال يحب وال يميل إال لما ينفعه، لكن ترى النا
العاقل يبحث ن اليوم يحبون ويميلون ويريدون أشياء تضرهم، وهذا من أعجب العجب أن يكو 

 ما يضره، وهللا المستعان.بطوعه واختياره ع
َعْنُه  ِذي َصَرْفَتهُ اله  اْلَمْعَنىكَ ِه اللهْفَظ َت ِإَليْ . َفاْلَمْعَنى الهِذي َصَرفْ َوَيْزَداُد ِبُوُجوِدِه، َوَيْنَتِقُص ِبَعَدِمهِ " 

ِن اْمَتَنَع َهَذاكَ ْن َجاَز َهَذا َجاَز َذاَفإِ  ،َسَواء    .اْمَتَنَع َذاكَ  ، َواِ 
َرادَ  :َفِإْن َقالَ  ُ ِبَها ُمَخاِلَفة  ِلْْلِ َراَدُة الهِتي ُيوَصُف َّللاه ْن  ،ْبدُ ُف ِبَها اْلعَ الهِتي ُيوَص ِة اإلِْ ُهَما َكاَن ُكلٌّ ِمنْ َواِ 
َضى الهِذي ُيوَصُف َّللاهُ  َحِقيَقة . ، ُيوَصُف ِبِه اْلَعْبدُ  ف  ِلَماَخالِ مُ  ِبِه ِقيَل َلُه: َفُقْل: ِإنه اْلَغَضَب َوالرِ 

رَ  ْن َكاَن ُكلٌّ ِمْنُهَما َحِقيَقة . َفِإَذا َكاَن َما َيُقوُلُه ِفي اإلِْ َفاِت، َقاَل ِفي َهِذهِ ْمِكُن َأْن يُ اَدِة يُ َواِ  ْم لَ  الصِ 
 ."اُقضِ َك َتْسَلُم ِمَن التهنَ ِْلَنه  ؛َيَتَعيهِن التهْأِويُل، َبْل َيِجُب َتْرُكهُ 

ال  الرضى؛ فما معنى أنك تثبت اإلرادة من غير التزام بمشابهة المخلوق، وال تثبت الغضب و وا 
فما صنعته في هذا يجب أن تمشي عليه في هذا، وتسلم حينئٍذ من  ألنه يلزم مشابهة المخلوق؟

وهذا ال يلزم منه، فهذا عين  ،التناقض، أما أن تفرق بين المتماثالت وتقول: هذا يلزم منه
 ناقض. الت
ا ِمْن َتْعِطيِل َمْعَنى َأْسَماِء َّللاهِ َتَعاَلى َوِصَفا"  نه َصْرَف اْلُقْرآِن َعْن ُموِجٍب. َفإِ  ِتِه ِبََّل َوَتْسَلُم َأْيض 

ْرفِ ، َوََل َيُكوُن اْلُموِجُب ِللِتِه ِبَغْيِر ُموِجٍب َحَرام  َظاِهرِِه َوَحِقيقَ    اْلُعُقولُ ِإذِ  ؛َلْيِه َعْقُلهُ ا َدلهُه عَ  مَ صه
 !" رُ ُه اْْلخَ ِإنه َعْقَلُه َدلهُه َعَلى ِخََّلِف َما َيُقولُ  :، َفَكلٌّ َيُقولُ ُمْخَتِلَفة  

ولذلك ال تجدون طوائف البدع يتفقون، هم رجعوا في تأويالتهم إلى عقولهم، وهذا عقله يدله على 
هؤالء الذي اعتمدوا على  ؟تباعويختلفون، ومن أولى منهم باال ،كذاكذا، وهذا عقله يدله على 

عقولهم التي دخلها ما دخل من الدخل، وعلى فطرهم التي اجتالتها الشياطين وتغيرت، وتأثروا 
بما وفد إليهم من علوم األولين من الفالسفة وغيرهم، تأثروا بذلك وقالوا: هذه هي األدلة العقلية 

 -عليه الصالة والسالم-النبي القطعية، أيهم أنظف عقواًل هم أم الصحابة الذين عاشوا مع
عليه  -واستمروا على فطرهم المستقيمة التي فطرهم هللا عليها، وعاصروا التنزيل ورأوا النبي

؟! هؤالء أولى كيف يفعل، وكيف يفسر القرآن، وكيف يطبق ما أنزل إليه -الصالة والسالم
فهوم بما وفد إليها من تباع ممن جاء بعدهم بعد قرون تغيرت فيه الفطر، وتغيرت فيه الباال
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حتى لو كانت عقولهم متفقة على شيٍء واحد، لو اتفقت عقولهم على  -وهللا المستعان-المؤثرات 
كفاهم  يعني أئمتهم الذين يزعمون فيه اإلمامة، قيل: فيها نوع اتفاق، ولكن كما قيل: شيٍء واحد

ه واحد أولى من الثاني اء؟ ما فيقتدهم متناقضة، فمن منهم األولى باالعيًبا تناقض قولهم، أقوال
مامهم وهاديهم العقل ءقتداباال ذا كان قدوتهم وا  ؛ ألنهم ال يأوون إلى نص من كتاٍب وال سنة، وا 

 والفطر الممسوخة، فهؤالء ليسوا بأهٍل أن يقتدى بهم.
ل وأيًضا علومهم كما في كتبهم كتب أهل الكالم، يعني تكليف الناس بها قد ال يطاق؛ ألنها مسائ

دية التي تقرر في له رأيه؛ ولذلكم المسائل العق وكل ،ة ومتضاربة، وال تأوي إلى نصمتناقض
نها مجلدات؛ ألن كل واحد ينساق وراء عقله وما يمليه عليه، ويذهب وراء وريقات يكتبون ع

األوهام مع ضالل األفهام، وبعد ذلك ال ينتهي إلى شيء، ويتمنى بعد ستين، سبعين سنة من 
 تعب والعناء أن يموت على عقيدة العجايز، يعني شرح المواقف في ثمانية مجلدات كبار الهذا ال

 تكاد تخرج منه بفائدة.
 ، وبمنطقهم رد عليهم.شيخ اإلسالم بسالحهم أرداهم

 ومننننننننننننننن العجيننننننننننننننب أنننننننننننننننه بسننننننننننننننالحهم
 

 أرداهننننننننننننم نحننننننننننننو الحضننننننننننننيض الننننننننننننداني 
         

؛ ولذلك تجد في كالم شيخ اإلسالم الكالم الكثير مئات الصفحات بمقدماتهم ونتائجهم رد عليهم
ال يحتاجها مسلم، يعني في المجلد الثاني من هدي السنة حوالي ثالثمائة صفحة هذه لو التي 

أتلفت ما ضر؛ ألن طالب العلم ال يستفيد منها، إال من وصل لمستوى شيخ اإلسالم بفهم 
تعارض العقل  درء المجلد السادس كذلك كالم طويل، وفي ، وفيبها علومهم وأراد أن يرد عليهم

. شيخ : اتركوه، لماذا؟ ألنه ال يستفيد من طالب العلمويقولون والنقل كالٌم يطوى يقرأ على شيوخنا 
اإلسالم اضطر من أجل الرد عليهم؛ أن يقرأ في كتبهم وعلومهم، وخلص منها ونجى منه، وكثيٌر 

نهى طالب العلم أن يقرءوا في يستطع أن يتخلص منها؛ ولذلك ي  لم  اممن اقتحمها وخاض غمراته
ن وما يعينه على فهم يمثل هذه الكتب التي ال طائل تحتها، ويقتصر على نصوص الوحي

 ين.        يالوح
، َذِلَك ِفي اْلَمْخُلوقِ  َسمهىَِلْمِتَناِع مُ  ؛ ِمْن ِصَفاِت َّللاهِ َتَعاَلىَوَهَذا اْلَكََّلُم ُيَقاُل ِلُكلِ  َمْن َنَفى ِصَفة  "

ِ َتَعاَلى ، َفِإنه ُوُجوَد ُه َحتهى ِفي ِصَفِة اْلُوُجودِ َعَلى ِخََّلِف َما َيْعَهدُ  َفِإنهُه ََل ُبده َأْن ُيْثِبَت َشْيئ ا َّللِه
، َيْسَتِحيُل َعَلْيِه اْلَعَدمُ  َلى، َفُوُجوُدُه َتَعاِري َتَعاَلى َكَما َيِليُق ِبهِ ، َوُوُجوَد اْلَباِبهِ  اْلَعْبِد َكَما َيِليقُ 

بُّ َنْفسَ َيْسَتِحيُل َعَلْيِه اْلَعَدمُ  َوُوُجوُد اْلَمْخُلوِق ََل  ، ِمْثَل ُه َوَسمهى ِبِه َمْخُلوَقاِتهِ ، َوَما َسمهى ِبِه الره
، َوَسمهى ِبِه َبْعَض ِصَفاِت َضىَكاْلَغَضِب َوالر ِ  ،ْو َسمهى ِبِه َبْعَض ِصَفاِتهِ ، أَ اْلَعِليِم َواْلَقِديرِ اْلَحيِ  وَ 
ِ َتَعاَلىَفَنْحُن َنْعِقُل ِبُقُلوِبَنا َمَعاِنَي َهِذِه اْْلَْسمَ : - ِعَباِدهِ    ،، َوَأنهُه َحقٌّ َثاِبت  َمْوُجود  اِء ِفي َحقِ  َّللاه

ا َمَعاِنَي َهِذِه اْْلَ  ا َأنه َبْيَن اْلمَ ، َوَنْعِقلُ ْسَماِء ِفي َحقِ  اْلَمْخُلوقِ َوَنْعِقُل َأْيض  ، َلِكنه ْعَنَيْيِن َقْدر ا ُمْشَتَرك 
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اَهَذا اْلَمْعَنى ََل ُيو  ا ِإَله ِفي ، ِإِذ اْلَمْعَنى اْلُمْشَتَرُك اْلُكلِ يُّ ََل ُيوَجُد ُمشْ َجُد ِفي اْلَخاِرِج ُمْشَتَرك  َتَرك 
ا، َوََل ُيوَجُد ِفي اْلَخاِرِج ِإَله ُمَعيهن ا مُ اْْلَْذَهانِ   :. َبْل َلْو ِقيلَ  ِمْنُهَما َكَما َيِليُق ِبهِ َفَيْثُبُت ِفي ُكل ٍ . ْخَتصًّ

ْيِفيهِة َغَضِب : َلْم َيِجْب َأْن َيُكوَن ُمَماِثَّل  ِلكَ -َغَضُب َماِلٍك َخاِزِن النهاِر َوَغَضُب َغْيرِِه ِمَن اْلَمََّلِئَكِة 
، َحتهى َتْغِلَي ِدَماُء ُقُلوِبِهْم َكَما َيْغِلي َدُم َقْلِب ِمَن اْْلَْخََّلِط اْْلَْرَبَعةِ  ِْلَنه اْلَمََّلِئَكَة َلْيُسوا ؛اْْلَدِميِ ينَ 

ْنَساِن ِعْنَد َغَضِبِه. َفَغَضُب َّللاهِ َأْوَلى  ."اإلِْ
 األخالط األربعة ما هي؟ 

 طالب:........
 .صح، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة

ف، ، لكن المجهول الكيهذه األسماء في حق هللا تعالى، االستواء معلومفنحن نعقل بقلوبنا معاني 
ذا اتحد اللفظ نعقل أن هناك معنى  ونعقل أيًضا معاني هذه األسماء في حق المخلوق أيًضا، وا 

، لكن هل معنى هذا المشترك يقتضي التطابق أو التماثل أو التشابه؟ ال، فكٌل له ما امشتركً 
م سماء في حق هللا تعالى؛ ألنها بالكالبقلوبنا معاني هذه األ نعقلنحن يخصه من هذه المعاني، 

العربي الذي تطبق عليه قواعد وأصول العربية، هذا من حيث اللفظ، لكن حقيقة الكيفية ال 
أو فوض  -جل وعال–نعقلها؛ ولذا غالى بعضهم من أجل نفي المشابهة ونفى المعنى عن هللا 

واحد من يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق، وأنه ال يمكن إدراك ما نعقل معناه، وكل قال: 
لوق أن تدركه، لكن المخ عمثل هذا ما تستطي ،الكيفية بالنسبة للخالق؛ ألنه لم يره ولم ير نظيره

لو  أو رأيت نظيره فتعرف هذه الكيفية، لكن الدقة في الكيفية قد تخفى عليك، اآلن ،أدركته رأيته
ي ا هذا مثل زيد الذبالمغرب اسمه زيد أو ابن أبي زيد، أنت تعرف أن زيدً قيل لك: زيد عالم 

بالهند في الجملة في كيفيات الصفات وفي معاني الصفات في الجملة، لكن تفاصيل هذه 
، ما تدري هذا أطول أو هذا أقصر أو هذا أضخم أو هذا لصفات وأنت ما رأيت واحًدا منهماا

ألنك ما رأيت، لكن في الجملة المخلوق مشابهته  ؛هذه األمورأبيض أو هذا كذا، ما تدرك مثل 
 للمخلوق كبيرة.

ن لم نره؛ ألنه شخص قائم آدمي مشبه في   يبقى أن أهل التفويض، نحن نعرف معنى زيد وا 
حن الجملة لغيره من اآلدميين، لكن التفاصيل ألننا لم نر ال نعرفها، أهل التفويض يقولون: ال ن

  -ألعلىوهلل المثل ا ،تعالى هللا عما يقولون  -جل وعال–الذي لم نره بالنسبة هلل و  ا،ما رأينا زيدً 
نى ديز لها مع زيد وبين ديز، زيد ليس لها معنى؟ زيد مثل ديز، نحن ما رأيناه فال فرق عندنا بين

 عكس زيد؟ ما لها معنى.
لبتة، أديز، ال معنى له أنه بمنزلة ك -جل وعال–وهؤالء يقولون أهل التفويض: ما جاءنا عن هللا  

 هذا هو التفويض.
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 ألن بعض من يكتب في وسائل التواصل في العام الماضي والذي قبله، أرادوا أن يشبهوا ويلبسوا 
ا على األمة وعلى طالب العلم، وقالوا: قول السلف أنها تمر كما جاءت؛ ألنها ال معنى لها، وهذ

وهي مجهولة بالنسبة لنا،  ،لكيفيات ال نفقههاهو مذهب التفويض، نقول: إن لها معاني، لكن ا
 كما قال اإلمام مالك وأم سلمة وغيرهم.

َ ِبِه َنْفَسهُ َوَمْن َواَفَقُه ُكله مَ  اْلَجْهمُ  َنَفى َوَقدْ "  ِه َوُحبِ ِه َوَغَضبِ  َضاهُ ، ِمْن َكََّلِمِه َورِ ا َوَصَف َّللاه
َس ُهَو ِفي َنْفِسِه ، َليْ َلة  َعْنهُ ة  ُمْنَفِص َمْخُلوقَ ، َوَقاُلوا: ِإنهَما ِهَي ُأُمور  َوَأَسِفِه َوَنْحِو َذِلكَ  َوُبْغِضهِ 

ا ِبَشْيٍء ِمْن َذِلكَ      !!"ُمتهِصف 
ا من و ، ترق  ألن إثبات هذه الصفات يلزم منها على مذهبهم التشبيه، فشبهوا أواًل، ثم عطلوا ثانًيا

ني مع االعتراف بمعرفة المعا هلل ما وصف به نفسه على مرادهموا التشبيه إلى التعطيل، ولو سلَّ 
 موا من التشبيه والتعطيل.لِ وجهل الكيفيات، لسَ 

َفاِتيهةِ " ٍب  َوَعاَرَض َهُؤََلِء ِمَن الصِ  ُ ِبَشْيٍء َيتَ اُلواَوَمْن َواَفَقُه، َفقَ  اْبُن ُكَّله َعلهُق : ََل ُيوَصُف َّللاه
  ."َمة  َأَزِليهة  اِتِه، َقِديِزَمة  ِلذَ ، َبْل َجِميُع َهِذِه اْْلُُموِر ِصَفات  ََل َأْصَّل  ِشيَئِتِه َوُقْدَرِتِه ِبمَ 

فال يرضى في وقٍت أبًدا،  ضى مذهبهم أنه راٍض أبًدا وغضبانيلزم عليه التناقض هذا؛ ألن مقت
 وقٍت دون وقت، صفاته الزمة ذاتية مالزمة له، وفيها الصفات دون وقت، وال يغضب في

 مثل الغضب والرضى، هل يمكن اجتماعها؟ ال يمكن.المتضادة 
 طالب:........

 من وجه في تفاصيل المذهبين ما يجعل بعضهم أحسن من بعض في بعض المسائل.
َفاَعةِ اَل ِفي َحِديثِ َكَما قَ  ،ْغَضُب ِفي َوْقٍت ُدوَن َوْقتٍ ، َوََل يَ َيْرَضى ِفي َوْقٍت ُدوَن َوْقتٍ َفََّل "    : الشه
َوِفي  ،« ِمْثَلهُ َضَب َبْعَدهُ َلْن َيغْ ِإنه َربِ ي َقْد َغِضَب اْلَيْوَم َغَضب ا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه، وَ »

ِحيَحْيِن َعنْ  ُ َعْنهُ - َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ِ  الصه ُ َعَلْيِه -ِبيِ  َعِن النه  -َرِضَي َّللاه  ِإنه » :-َسلهمَ وَ َصلهى َّللاه
َيَدْيَك،  ا َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر ِفيْيَك َربهنَ وَن: َلبه  َتَعاَلى َيُقوُل ِْلَْهِل اْلَجنهِة: َيا َأْهَل اْلَجنهِة، َفَيُقولُ َّللاهَ 

؟ وَ : َفَيُقولُ  ا ِمْن َخْلِقَك، َنا َما َلْم تُ َقْد َأْعَطْيتَ َهْل َرِضيُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: َوَما َلَنا ََل َنْرَضى َيا َربُّ ْعِط َأَحد 
، وَ   ْن َذِلَك؟ َفَيُقوُل: ُأِحلُّ مِ ٍء َأْفَضُل َأيُّ َشيْ َفَيُقوُل: َأََل ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلَك؟ َفَيُقوُلوَن: َيا َربُّ

ا  .«َعَلْيُكْم ِرْضَواِني، َفََّل َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبد 
 ..."ْضَواَنُه ُثمه َيْسَخطُ رِ لُّ َقْد ُيحِ  َأنههُ ، وَ َواَنُه ِفي َوْقٍت ُدوَن َوْقٍت َفُيْسَتَدلُّ ِبِه َعَلى َأنهُه ُيِحلُّ ِرْض 

 وقٍت دون وقت.وعلى قوم دون قوم، كما أنه يحل سخطه على قوم دون قوم وفي 
َخَط ثُ  لُّ ِرْضَواَنُه ُثمه َيْسَخُط،َوَأنهُه َقْد ُيحِ " ، َلِكنه َهُؤََلِء َأَحله َعَلْيِهْم ِرْضَوان ا ََل ىَيْرَض  مه َكَما ُيِحلُّ السه

ُبُه َسَخط             .َيَتَعقه
، َبْل َشاَء، َوََل َيْغَضُب ِإَذا َشاَء، َوََل َيْرَضى ِإَذا َشاءَ َوُهْم َقاُلوا: ََل َيَتَكلهُم ِإَذا َشاَء، َوََل َيْضَحُك ِإَذا "

َضى َواْلَغَضَب َواْلُحبه  َراَدةُ ِإمها َأْن َيْجَعُلوا الرِ  ، َوَعَلى ْو َيْجَعُلوَها ِصَفاٍت ُأْخَرى ، أَ  َواْلُبْغَض ُهَو اإلِْ
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 َلَكاَن َمَحَّل  ، ِإْذ َلْو َتَعلهَقْت ِبَذِلكَ َمِشيَئِتِه َوََل ِبُقْدَرِتهِ التهْقِديَرْيِن َفََّل َيَتَعلهُق َشْيء  ِمْن َذِلَك ََل بِ 
َفاِت اْلِفْعِليهَة الذهاِتيهةَ ِلْلَحَواِدثِ  ا ِبَهَذا اْْلَْصلِ  !! َفَنَفى َهُؤََلِء الصِ  َفاِت ُمْطَلق  ، َكَما َنَفى ُأوَلِئَك الصِ 
َيْت َحَواِدثَ  ، َوََل ُتَسمهى: َبْل ِهَي َأْفَعال  ِض. َوَقْد ُيَقالُ َلْيَس َمَحَّلًّ ِلْْلَْعَرا :ِبَقْوِلِهمْ  ْلَك ت ، َكَما ُسمِ 
اِصَفاتٍ  َمِت اإْلِ  ،، َوَلْم ُتَسمه َأْعَراض   ."َشاَرُة ِإَلى َهَذا اْلَمْعَنىَوَقْد َتَقده
تزموها أو بأدياٍن محرفة، وال ألفاظ اصطالحية تلقفوها من قوٍم قد ال يكونون يتدينون بدين ظاأللفا

للوازم االتزموا بلوازمها فهذه بقوا عليها نصوص الكتاب والسنة، و بتفسيراتها عند أولئك األقوام، وط
أوقعتهم فيما وقعوا فيه، وأصول البدع نشأت في أموٍر يسيرة، نشأت في خالفاٍت يسيرة، لكن 

ثم فلم يلزم على قولكم كذا، أخذتهم العزة باإل هؤالء المبتدعة لما نوقشوا فيما خالفوا فيه وقالوا:
ل التي هي الضال ةيرجعوا؛ ألن هذه اللوازم تقود إلى الضالل، فالتزموا بها فوصلوا إلى النتيج

 المبين، نسأل هللا العافية.     
ْيَخ "  َفا -َرِحَمُه َّللاهُ -َوَلِكنه الشه ، َوَكَذِلَك َكاٍن َواِحدٍ مَ َتَصِر ِفي خْ مُ ِت ِفي الْ َلْم َيْجَمِع اْلَكََّلَم ِفي الصِ 

 .، َوَلْم َيْعَتِن ِفيِه ِبَتْرِتيٍب كَ اْلَكََّلُم ِفي اْلَقَدِر َوَنْحُو َذلِ 
يِن َتْرِتيُب َجَواِب ا - َعَلْيِه َوَسلهمَ َصلهى َّللاهُ - لنهِبي ِ َوَأْحَسُن َما ُيَرتهُب َعَلْيِه ِكَتاُب ُأُصوِل الدِ 

ََّلمُ - ِلِجْبِريلَ   يَماِن، َفَقاَل:  ِحيَن َسَأَلُه َعنِ  -َعَلْيِه السه ُرُسِلِه  َوُكُتِبِه وَ ْن ُتْؤِمَن ِباَّللهِ َوَمََّلِئَكِتهِ أَ »اإلِْ
َفاِت  اْلَكََّلِم َعَلى التهْوِحيدِ بِ َفَيْبَدُأ  -اْلَحِديَث  «َواْلَيْوِم اْْلِخِر َواْلَقَدرِ   ُثمه  ،َما َيَتَعلهُق ِبَذِلكَ وَ َوالصِ 

 ."، ِإَلى آِخرِهِ ُثمه ، ُثمه وَ اْلَكََّلِم َعَلى اْلَمََّلِئَكةِ بِ 
 يعني إلى آخر األركان الستة.

 طالب:.........
 الذاتية المالزمة التي ال توجد في وقٍت دون وقت.

 طالب:.........
م لتبار أنه ذاتية باعالكالم مثاًل ذاتيٌة فعلية،  مثل من هذا يعني التي لها شوب من هذا وشوبٌ 

 يزل متكلًما وال يزال متكلًما، وفعلية باعتبارها مربوطة بالمشيئة يتكلم متى شاء إذا شاء.
 طالب:.........

 لم يكن موجوًدا من غير هذه األفعال إذ أن كان، فعلية، لكنه لم يزل متصًفا بهذه الصفات منذ
 والصفات المترتبة عليها.

 طالب:......... 
 انهأال، لكن ارتباط الصفة بالمشيئة، بمعنى  ؟ من هذه الحيثية،فعلية تنفك عن الذات هيهل ف

 .كالغضب والرضى يجعلها فعلية توجد في وقٍت دون وقت
ُ َعَلْيِه َوَسله -َقْوُلُه: )َوُنِحبُّ َأْصَحاَب َرُسوِل َّللاهِ "  َوََل ، ي ُحبِ  َأَحٍد ِمْنُهمْ ُط فِ رِ  ُنفَ ، َوََل -مَ َصلهى َّللاه
 ."(َتَبرهُأ ِمْن َأَحٍد ِمْنُهمْ نَ 



 

 

 

 

 

9  
9 
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 اإلفراط الغلو.
يَمان  . َوُحبُّهُ َله ِبَخْيرٍ ُرُهْم إِ  َنْذكُ . َوََل ُرُهمْ ، َوِبَغْيِر اْلَخْيِر َيْذكُ َوُنْبِغُض َمْن ُيْبِغُضُهمْ )"  ْم ِدين  َواِ 

ْحَسان     (.، َوُبْغُضُهْم ُكْفر  َوِنَفاق  َوُطْغَيان  َواِ 
ْيُخ يُ : -رحمه هللا–ح قال الشار  دِ  َعَلى -َرِحَمُه َّللاهُ -ِشيُر الشه وَ  ِإَلى الره َوَقْد . َوالنهَواِصِب  اِفضِ الره

ُ َتَعاَلى َعلَ  َحاَبِة ُهَو َوَرُسوُلُه، َوَرِضَي َعْنُهمْ َأْثَنى َّللاه  .َنىَدُهُم اْلُحسْ ، َوَوعَ ى الصه
اِبُقوَن } :َكَما َقاَل َتَعاَلى  ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْْلَ َوالسه  تهَبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضيَ َوالهِذيَن ا ْنَصارِ اْْلَوه

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعده َلُهْم َجنهاٍت َتْجِري َتْحَتَها ا ا َذِلَك اْلَفوْ  ُر َخاِلِدينَ ْْلَْنَهاَّللاه  {ُز اْلَعِظيمُ ِفيَها َأَبد 
 .[100:التهْوَبةِ ]سورة 

اُء َعلَ }: َوَقاَل َتَعاَلى  ع  اِر ُرَحَماءُ ى اْلُكفه ُمَحمهد  َرُسوُل َّللاهِ َوالهِذيَن َمَعُه َأِشده ا َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركه د   {ا ُسجه
وَرةِ 29:اْلَفْتحِ ]سورة   .[ ِإَلى آِخِر السُّ

ُ َعِن اْلُمْؤِمِنينَ }: َوَقاَل َتَعاَلى َجَرةِ اَك َتْحَت ِإْذ ُيَباِيُعونَ  َلَقْد َرِضَي َّللاه  [.18:اْلَفْتحِ ]سورة  {لشه
ْوا ِبيِل َّللاهِ َوالهِذيَن آوَ سَ ُفِسِهْم ِفي ِهْم َوَأنْ ِإنه الهِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَوالِ }: َوَقاَل َتَعاَلى

وَرة. ِإلَ [72:اْْلَْنَفالِ  سورة] {َوَنَصُروا ُأوَلِئَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعضٍ   .ى آِخِر السُّ
ْنَفُقوا ُم َدَرَجة  ِمَن الهِذيَن أَ وَلِئَك َأْعظَ َقاَتَل أُ وَ ََل َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح } :َوَقاَل َتَعاَلى

ُ ِبمَ  ُ اْلُحْسَنى َوَّللاه  [.10ٍْلَحِديِد:]سورة ا {ِبير  خَ َمُلوَن ا َتعْ ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكَّلًّ َوَعَد َّللاه
 ْبَتُغوَن َفْضَّل  ِمَن َّللاهِ يَ َأْمَواِلِهْم اِرِهْم وَ ِلْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِريَن الهِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدي}: َوَقاَل َتَعاَلى

َ َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك ُهُم  اِدُقونَ َوِرْضَوان ا َوَيْنُصُروَن َّللاه يَماَن ِمْن قَ َوا الصه اَر َواإلِْ ْبِلِهْم لهِذيَن َتَبوهُءوا الده
وَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو وا َوُيْؤِثرُ ا ُأوتُ ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوََل َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجة  ِممه 

َوالهِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن  ونَ  َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة  َوَمْن ُيوَق ُشحه َنْفِسهِ 
يَماِن َوََل  ْخَواِنَنا الهِذيَن َسَبُقوَنا ِباإلِْ بهَنا ِإنهَك رَ ِللهِذيَن آَمُنوا  َنا ِغَّلًّ ْل ِفي ُقُلوبِ  َتْجعَ َربهَنا اْغِفْر َلَنا َوإلِ

 [.10 -8ْشِر: ]سورة اْلحَ  {َرُءوف  َرِحيم  
وا ِمْن َبْعِدِهْم، ؤ ِذيَن َجاَوَعَلى اله  ،َواْْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجِرينَ  َوَهِذِه اْْلَياُت َتَتَضمهُن الثهَناَء َعَلى 

َ َأْن ََل َيْجَعَل ِفي ُقلُ َيْسَتْغِفُروَن َلُهمْ  َهُؤََلِء ُهُم  مهُن َأنه ، َوَتَتَض ُهمْ لَ ِغَّلًّ  وِبِهمْ ، َوَيْسَأُلوَن َّللاه
وَن ِلْلَفْيِء. َفَمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِغلٌّ ِللهِذيِن آَمنُ  َفْيِء َلُهْم ََل َيْسَتِحقُّ ِفي الْ  َيْسَتْغِفْر  وا َوَلمْ اْلُمْسَتِحقُّ

ِ اْلُقْرآنِ اَنِصيب    ."، ِبَنص 
، لماذا؟ يءبهذا استدل شيخ اإلسالم وغيره من أهل العلم، أن الروافض ال نصيب لهم في الف

ْخَواْغِفْر َلنَ َيُقوُلوَن َربهَنا ا َوالهِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهمْ }ألنهم ما اتصفوا بالوصف  ِنَنا الهِذيَن ا َوإلِ
يَماِن َوََل َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغَّلًّ  ألوصاف منطبقة ا[ هذا 10ة الحشر:]سور  {ِللهِذيَن آَمُنوا َسَبُقوَنا ِباإلِْ

 ما يوجد منها شيء، إال على نفٍر يسير من الصحابة.عليهم؟ 
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ِحيَحْينِ "  ُ َعْنه -َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري ِ  َعنْ  َوِفي الصه َخاِلِد ْبِن  اَل: َكاَن َبْينَ قَ  -َرِضَي َّللاه
ْحَمِن ْبِن َعْوفٍ  َوَبْينَ  اْلَوِليدِ  ُ َعَلْيِه َوسَ -َفَقاَل َرُسوُل َّللاهِ  ،َخاِلد   ، َفَسبههُ َشْيء   َعْبِد الره -لهمَ َصلهى َّللاه

ا ِمْن َأْصَحاِبيََل تَ »:   ْدَرَك ُمده َأَحِدِهْم َوََل أَ ، َما ُذُهب ا َل ُأُحدٍ َأْنَفَق ِمثْ  ، َفِإنه َأَحَدُكْم َلوْ ُسبُّوا َأَحد 
 ."«َنِصيَفهُ 

بون، سَ لبيان فضل الصحابة وأنهم ال ي  قد يقول قائل: خالد من الصحابة، لكن الحديث سيق 
وأنه ال يدخل في  ا، يخرجه من كونه صحابي  ال -رضي هللا عنهم–من الصحابة  وكون الساب  

ن  ،-عليه الصالة والسالم–أيًضا، ال يجوز السب؛ ألنه من جنس أصحابه  ب  سَ كونه ال ي   وا 
مثل عبد الرحمن بن عوف،  خالد بن الوليد ليس قصرها،كانت الصحبة تتفاوت بسبب طولها و 

يختلفون ويتفاوتون في مقدار هذه الصحبة  ،وليس أي واحد من الصحابة مثل أبي بكٍر أو عمر
ن كان الكل يشملهم اسم الصحبة وشرف الصحبة  وال يجوز سبهم بحال.   ،وشرفها وطولها، وا 

ْحَمنِ  َخاِلدٍ  ِبِذْكِر َسبِ   ُمْسِلم   اْنَفَردَ " ُ َص -َفالنهِبيُّ   ،"اْلُبَخاِري ِ  ُدونَ  -رضي هللا عنهم– ِلَعْبِد الره لهى َّللاه
 َوَنْحِوُه: ِلَخاِلدٍ  َيُقولُ -َعَلْيِه َوَسلهمَ 

نما ،وال يعني أنهم ليسوا بالصحابة ،من تأخر إسالمهمم من ضمن الصحابة، فالصحابي من  وا 
ه ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة، ثم يعود إلى ب مؤمًنا -عليه الصالة والسالم–لقي النبي 

 اإلسالم؛ ألنه ينطبق عليه الحد.
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َفالنهِبيُّ " َعْبَد  َيْعِني «ََل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي» َوَنْحِوُه: ِلَخاِلدٍ  َيُقولُ -َصلهى َّللاه

ْحَمنِ  ْحَمنِ  ِْلَنه  ؛َوَأْمَثاَلهُ  الره اِبقُ َوَنْحَوُه هُ  َعْبَد الره ُلونَ ُم السه ْن َقْبِل َلُموا مِ الهِذيَن َأسْ  ، َوُهمُ وَن اْْلَوه
ْضَوانِ ، َوهُ اْلَفْتِح َوَقاَتُلوا َبْيَعِة  َم َبْعدَ َخصُّ ِبُصْحَبِتِه ِممهْن َأْسلَ َفُهْم َأْفَضُل َوأَ  ،ْم َأْهُل َبْيَعِة الرِ 

ْضَوانِ   - َعَلْيِه َوَسلهمَ َصلهى َّللاهُ -اَلَحِة النهِبي ِ َوَبْعَد ُمَص  ،اْلُحَدْيِبَيةِ  وا َبْعدَ َأْسَلمُ  ، َوُهُم الهِذينَ الرِ 
ةَ  َأْهلَ  َر ِإْسََّلُمُهْم ِإَلى َفْتحِ  َوَهُؤََلِء َأْسَبُق ِممهنْ  ،َخاِلُد ْبُن اْلَوِليدِ  َوِمْنُهمْ  ،َمكه ةَ  َتَأخه وا َوُسمُّ  ،َمكه

 .َوُمَعاِوَيةُ  َيِزيدُ  َواْبَناهُ  ُبو ُسْفَيانَ أَ  ، ِمْنُهمْ الطَُّلَقاءَ 
  ."وهَل  ْحَبة  أَ صُ َواْلَمْقُصوُد َأنهُه َنَهى َمْن َلُه ُصْحَبة  آِخر ا َأْن َيُسبه َمْن َلُه 

خر، لكن نهاه أن يسب السابق، وكل من جاء  الصحبة عن اآلخر، ما نفاها عن اآلولم ينفِ 
 أن يسبوا الصحابة المتقدمين والمتأخرين. بعدهم منهيون 

ْحَبِة ِبَما ََل ُيْمِكنُ " ْثَل ُأُحٍد ، َحتهى َلْو َأْنَفَق َأَحُدُهْم مِ ْم ِفيهِ َأْن َيْشَرُكوهُ  َِلْمِتَياِزِهْم َعْنُهْم ِمَن الصُّ
 . «ُمده َأَحِدِهْم َوََل َنِصيَفهُ »َذَهب ا َما َبَلَغ 

ْن كَ  ،اْلُحَدْيِبَيةِ  الهِذيَن َأْسَلُموا َبْعدَ  َفِإَذا َكاَن َهَذا َحالَ  ةَ  اَن َقْبَل َفْتحِ َواِ  ْيَس ِمَن َفَكْيَف َحاُل َمْن لَ  َمكه
ُ َعْنُهْم َأْجَمِعينَ  َحاَبِة؟ َرِضَي َّللاه َحاَبِة ِبَحاٍل َمَع الصه  .الصه

ُلوَن   اِبُقوَن اْْلَوه ، َوَأْهُل ْلَفْتِح َوَقاَتُلوااْن َقْبِل ُهُم الهِذيَن َأْنَفُقوا مِ   -َواْْلَْنَصارِ  ينَ اْلُمَهاِجرِ  ِمنَ -َوالسه
ْضَواِن ُكلُُّهْم ِمْنُهمْ َبْيَعِة   .ةٍ َبِعِمائَ ، َوَكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َأْلٍف َوَأرْ الرِ 
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 11 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ِليَن مَ : َوِقيلَ   اِبِقيَن اْْلَوه ََّلَة ِإَلى اْلِقْبَلِة َوَهَذا َضِعيف   ،ْن َصلهى ِإَلى اْلِقْبَلَتْينِ ِإنه السه . َفِإنه الصه
ِدِه َفِضيَلة   اْلَمْنُسوَخةِ  ِليل  َعَلى التهْفِضيِل ِبِه دَ  له ، َوَلْم َيدُ ْعِلِهمْ لنهْسَخ َلْيَس ِمْن فِ ِْلَنه ا ؛َلْيَس ِبُمَجره

ْبِق ِإَلى اإْلِ َشْرِعيٌّ    .َجَرةِ الشه  ِة الهِتي َكاَنْت َتْحتَ اْلُمَباَيعَ ِجَهاِد وَ ْنَفاِق َوالْ ، َكَما َدله َعَلى التهْفِضيِل ِبالسه
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َوَأمها َما ُيْرَوى َعِن النهِبيِ   ِهُم اْقَتَدْيُتُم أَ »: َقالنهُه أَ  -َصلهى َّللاه ْصَحاِبي َكالنُُّجوِم، ِبَأيِ 

  ."«اْهَتَدْيُتمْ 
 العلم. يصح عن أهلحديٌث باطل ال يثبت وال 

ُ َعَلْيِه -وِل َّللاهِ ََل َيِصحُّ َعْن َرسُ  َهَذا َحِديث   :اْلَبزهارُ  ، َقالَ َفُهَو َحِديث  َضِعيف  "   -َسلهمَ وَ َصلهى َّللاه
 .َوَلْيَس ُهَو ِفي ُكُتِب اْلَحِديِث اْلُمْعَتَمَدةِ 

ُ عَ - ِلَعاِئَشةَ  َقاَل: ِقيلَ  ،َجاِبرٍ  َعنْ  ُمْسِلمٍ  َوِفي َصِحيحِ  ا َيَتَناَولُ  -ْنَهاَرِضَي َّللاه وَن َأْصَحاَب ِإنه َناس 
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َرُسوِل َّللاهِ  َطَع َفَقاَلْت: َوَما َتْعَجُبوَن ِمْن َهَذا! اْنقَ  !َوُعَمرَ  َأَبا َبْكرٍ  َحتهى -َصلهى َّللاه

ُ َأْن ََل يَ ْلَعَملُ َعْنُهُم ا  ."ْقَطَع َعْنُهُم اْْلَْجر، َفَأَحبه َّللاه
 حديث في الصحيح.الهذا عزاه إلى مسلم وليس في صحيح مسلم، وليس 

 َصلهى َّللاهُ - ُمَحمهدٍ   َتُسبُّوا َأْصَحابَ ََل : َأنهُه َقالَ  ،اْبِن َعبهاسٍ  ، َعنِ ِبِإْسَناٍد َصِحيحٍ  اْبُن َبطهةَ  َوَرَوى "
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ َصله -النهِبيِ   َفَلَمَقاُم َأَحِدِهْم َساَعة  َيْعِني َمعَ  -َعَلْيِه َوَسلهمَ  َمِل عَ َخْير  ِمْن  -ى َّللاه

 ."َحِدُكْم ُعْمَرهُ َخْير  ِمْن ِعَباَدِة أَ : َوِكيعٍ  َوِفي ِرَواَيةِ  .َأَحِدُكْم َأْرَبِعيَن َسَنة  
للعامل في »ثابت ال ينزل عن درجة الحسن وهو حديٌث  ،نفهم الحديث الوارد في السننوبهذا 

 دمما استدل به ابن عب «منكم»قالوا: منا أو منهم يا رسول هللا؟ قال:  «آخر الزمان أجر خمسين
الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، لكن عامة أهل  البر وغيره، بأنه قد يأتي من بعد

 ال ينال أحدٌ  -وما فيهم دني -حابة وأدناهمالعلم وأئمة اإلسالم على خالف في هذا، وأن أقل الص
هم مهما بلغ من ممن تأخر عن -صلى هللا عليه وسلم–شرف صحبته، وعيشه مع رسول هللا 

 األعمال، ومهما فعل. 
 طالب:.........

وهذا تصدق بمبلغ، وذاك  ،أجر الصحبة حذفتحذفها من الموازنة، إذا أجل، أجر الصحبة ا
ِح َوَقاَتَل ِل اْلَفتْ َمْن َأْنَفَق ِمْن َقبْ }تصدق بمبلغ، هذا أكثر أجًرا، ويتبين لنا أيًضا السبب في تفضيل 

؟ ألنه قبل الفتح لماذا [10ْلَحِديِد:ا]سورة  {ُأوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجة  ِمَن الهِذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا
تحت كانت يسيرة، بينما من بعد الفتح ف   فالنفقة فيه عظيمة ولو ،اجد   عسيروالمال  ،ين قليلالمع

ة خر الزمان الذي ينفق قبل خمسين سنة مائة ريال، أو ينفق اليوم مائآالدنيا، وقل مثل هذا في 
أموال تنفق،  هنفق، ما فييمن  هألف، أيهم أفضل؟ مائة ريال أفضل في ذلك الوقت؛ ألن ما في

ذت ة التي أنققوم مقام التمر ت، لكن اآلن تدخل على بيت مائة كرتون تمر، ايعني تمرة تنقذ إنسانً 
   النفس في ذلك الوقت؟
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ِحيَحْيِن ِمْن َحِديثِ " ُ َعَليْ -وَل َّللاهِ ، َأنه َرسُ َوَغْيِرهِ  ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْينٍ  َوِفي الصه  -ِه َوَسلهمَ َصلهى َّللاه
َفََّل َأْدِري َأَذَكَر َبْعَد  : نُ ِعْمَرا َقالَ  «ُلوَنُهمْ يَ َخْيُر النهاِس َقْرِني، ُثمه الهِذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمه الهِذيَن »: الَ قَ 
  .، اْلَحِديثَ ِنِه َقْرَنْيِن َأْو َثََّلَثة  َقرْ 

َيْدُخُل النهاَر  ََل »: َقالَ  - َعَلْيِه َوَسلهمَ َصلهى َّللاهُ -َأنه النهِبيه  ،َجاِبرٍ  َعنْ  ُمْسِلمٍ  َوَقْد َثَبَت ِفي َصِحيحِ 
َجَرةِ   .«َأَحد  َباَيَع َتْحَت الشه

ُ َعَلى النهِبيِ  َواْلُمَهاِجِريَن َوا}: َوَقاَل َتَعاَلى َرِة{ تهَبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعسْ  الهِذيَن اْْلَْنَصارِ َلَقْد َتاَب َّللاه
 .، اْْلَياتِ [117:التهْوَبةِ  سورة]

ُ َعْنهُ َرِضيَ - َعْبُد َّللاهِ ْبُن َمْسُعودٍ  َوَلَقْد َصَدقَ   َنَظَر ِفي ُقُلوِب ِإنه َّللاهَ  :، َحْيُث َقالَ مْ ِفي َوْصِفهِ  - َّللاه
َنَظَر ِفي ُقُلوِب  ، ُثمه اَلِتهِ ِرسَ َنْفِسِه، َواْبَتَعَثُه بِ ، َفاْصَطَفاُه لِ َخْيَر ُقُلوِب اْلِعَبادِ  ُمَحمهدٍ  ، َفَوَجَد َقْلبَ اْلِعَبادِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ - ُمَحمهدٍ  اْلِعَباِد َبْعَد َقْلِب  َجَعَلُهْم ، فَ ِعَبادِ َر ُقُلوِب الْ اِبِه َخيْ ُلوَب َأْصحَ قُ َفَوَجَد  -َصلهى َّللاه
ِه، ُيَقاِتُلوَن َعَلى ِديِنهِ  ، َوَما َرَأْوُه سَ َو ِعْنَد َّللاهِ ن ا َفهُ َحسَ ، َفَما َرآُه اْلُمْسِلُموَن ُوَزَراَء َنِبيِ  ا يِ ئ   َحَسن 

 .ئَفُهَو ِعْنَد َّللاهِ َسي ِ 
َم َقْولُ أَ َجِميع ا َأْن َيْسَتْخِلُفوا  ُمَحمهدٍ  َوِفي ِرَواَيٍة: َوَقْد َرَأى َأْصَحابُ  َمْن : اْبِن َمْسُعود َبا َبْكٍر. َوَتَقده

 ."ِإَلخْ  . . . ْسَتنه ِبَمْن َقْد َماتَ َكاَن ِمْنُكْم ُمْسَتنًّا َفْليَ 
 د يصبح المرء على حال ويمسي على حال،ؤمن عليه الفتنة، وهذا أمٌر مشاهَ فإن الحي ال ت   يعني

خر الزمان وفي آ»وهذا للموفقين،  ،قد تكون أقل وهذا كثير، وقد تكون حاله أفضل من األمس
  .نسأل هللا الثبات ،«ويمسي مؤمًنا ويصبح كافًرا ،يصبح الرجل مؤمًنا ويمسي كافًرا

نهَة َواْلَجَماَعةَ " ْيِخ: َوَنتهِبُع السُّ  .ِعْنَد َقْوِل الشه
ـْوِلَياِء َّللاهِ أَ اَداِت ، َوسَ ِغلٌّ ِلِخَياِر اْلُمْؤِمِنينَ  َفَمْن َأَضلُّ ِممهْن َيُكوُن ِفي َقْلِبهِ  َبـْل  ،ينَ  َتَعـاَلى َبْعـَد النهِبيِ 

ـــــِتُكْم؟َمـــــنْ : ِلْلَيُهـــــودِ  ِقيـــــلَ ، ِبَخْصـــــَلةٍ  َوالنهَصـــــاَرى  اْلَيُهـــــودُ  َقـــــْد َفَضـــــَلْتُهمُ  َقـــــاُلوا:   َخْيـــــُر َأْهـــــِل ِمله
ـــــَحابُ  ـــــى، َأْص ـــــلَ  ُموَس ـــــاَرى : َوِقي ـــــرُ  ِللنهَص ـــــْن َخْي ـــــِتُكْم؟ َم ـــــِل ِمله ـــــاُلوا َأْه ـــــَحابُ : َق ـــــى َأْص  ،ِعيَس

 ."!!دٍ ُمَحمه  اُلوا: َأْصَحابُ قْهِل ِملهِتُكْم؟ أَ  َمْن َشرُّ  :ِللرهاِفَضةِ  َوِقيلَ 
ى أنه مصادمة على هللا، إضافة إل ، وهذا تأل ٍ -سأل هللا العافيةن-هو عندهم ترتيب لدركات النار 

: - جل وعال يقولهللا-قولون: الدرك األسفل ي -عليه الصالة والسالم–لما ثبت عنه عن النبي 
ْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن النهارِ ِإنه اْلُمَناِفِقيَن ِفي }   .[145]سورة النساء: {الده
نسأل  -خر شخص عندهم عمر، ثم أبو بكر، ثم إبليسآخر طبقة الذين هم على النار مباشرة آ

يقال يقول المؤلف: من خيركم يعني اليهود والنصارى، و  -هللا العافية، نعوذ باهلل من الخذالن
أصحاب عيسى، ويقال للرافضة: من شركم؟ يقال:  ..لنصارى لليهود.. أصحاب موسى، ول

 .  -عليه الصالة والسالم-أصحاب محمد 
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 هيفأصحاب عيسى..  :قالوا ؟متكمأمن خير أهل  :قيل لليهود -أحسن هللا إليك-عندي  طالب:
 ..سقط

 فيه سقط.. ،ال
َمْن َخْير  أَْهِل ِملَِّتك ْم؟  ِللنََّصاَرى : َوِقيلَ  م وَسى، َمْن َخْير  أَْهِل ِملَِّتك ْم؟ َقال وا: َأْصَحاب  : ِلْلَيه ودِ  ِقيلَ 

 . م َحمَّدٍ  َأْصَحاب   أَْهِل ِملَِّتك ْم؟ قال وا: َمْن َشرُّ  ِللرَّاِفَضِة: ِعيَسى، َوِقيلَ  َقال وا: َأْصَحاب  
ة  السالمهللا ما استثنوا منهم إال القليل أقل من العشرة سبعة أو ثمانية، والباقين كلهم ارتدوا، نسأل

 والعافية.
هذا معلم ناجح فقال بعضهم في الرد عليهم: لو عندنا معلم عنده ألف طالب، ما نجح إال عشرة، 

كثر من مائة أحجة الوداع  -عليه الصالة والسالم–وال فاشل؟ فاشل بال شك، وحج مع النبي 
 ة والعافية.ألف، وكلهم ارتدوا إال هؤالء السبعة أو الثمانية، نسأل هللا السالم

 طالب:........
يشدد،  ،وبعضهم ال ،فيمن نجى يتجاوز عن بعضهم ويدخلهبعضهم بينهم،  العدد مختلف فيه

 لكن على كل حال أكثر ما قيل: سبعة، نسأل هللا العافية.   
 ؟َأْهِل ِملهِتُكمْ  َمْن َخْيرُ  ِللنهَصاَرى : َوِقيلَ  ُموَسى، َقاُلوا: َأْصَحابُ  َمْن َخْيُر َأْهِل ِملهِتُكْم؟: ِلْلَيُهودِ  ِقيلَ "

 !!ُمَحمهدٍ  اُلوا: َأْصَحابُ ق َأْهِل ِملهِتُكْم؟ َمْن َشرُّ  :ِللرهاِفَضةِ  َوِقيلَ  ،ِعيَسى َأْصَحابُ : َقاُلوا
 ."ْوُهْم ِبَأْضَعاٍف ُمَضاَعَفةٍ اْسَتْثنَ ِن ْير  ِممه َلْم َيْسَتْثُنوا ِمْنُهْم ِإَله اْلَقِليَل، َوِفيَمْن َسبُّوُهْم َمْن ُهَو خَ 

ضي هللا ر  -اعثمان، وبقية العشرة لم يستثنوا من ذلك إال علي  عمر، هم سبوا الثالثة: أبو بكر، 
رضي هللا عنه –فضل من علي أبا بكر، عمر، عثمان، أن أل -وهللا المستعانعن الجميع، 

 ألثنى، ومن مثل أبي الحسن، لكن هللامع أنه عندنا في المكان الرفيع والمحل ا -وأرضاه
 المستعان.

 طالب:.........
؛ إال اوا أبا بكر وعمر وطعنوا فيهمال ما هو إسالم، هم هدفهم القضاء على اإلسالم، وما سب  

ح يريدون استمرار دولة الفرس، وعمر أشد؛ ألنه فت ألنهم أرغموا الفرس على الدخول في اإلسالم،
ا عندهم هو تح في عهد غيره، لو تنظرون في األشد سب  من الفتوح في بالد فارس أكثر مما ف  

  األجدى واألنفع لإلسالم، والطعن من الصحابة فيمن هو أكثر رواية للسنة وحفظ اإلسالم. 
، َكَما َتْفَعُل  ِمْنُهمْ ي ُحبِ  َأَحدٍ َحده فِ َنَتَجاَوُز الْ  َأْي ََل -َحٍد ِمْنُهْم ُط ِفي ُحبِ  أَ َوَقْوُلُه: َوََل ُنَفر ِ  "

يَعةُ  ]سورة   {اِب ََل َتْغُلوا ِفي ِديِنُكمْ َأْهَل اْلِكتَ  َيا }: ، َفَنُكوُن ِمَن اْلُمْعَتِديَن. َقاَل َتَعاَلىالشِ 
 [.171:النِ َساءِ 

 ، َأْي ََل َيَتَولهى َأْهلَ ْم ََل َوََلَء ِإَله ِبَبَراءٍ َفِعْنَدهُ ! الرهاِفَضةُ  ا َفَعَلتِ َكمَ -ِمْن َأَحٍد ِمْنُهْم َبرهُأ َوَقْوُلُه: َوََل َنتَ  
ُ َعْنُهمَ  -َوُعَمرَ  َأِبي َبْكرٍ  اْلَبْيِت َحتهى َيَتَبرهَأ ِمنْ   ."!!-اَرِضَي َّللاه
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 كأنهم أضداد ال يجتمعون، وهللا المستعان.
ونَ يَ  الهِتي ، َوُيْنِزُلوَنُهْم َمَناِزَلُهمِ نهِة ُيَواُلوَنُهْم ُكلهُهمْ َوَأْهُل السُّ "  ْنَص اهَ ْسَتِحقُّ ، ََل ِباْلَهَوى افِ ، ِباْلَعْدِل َواإلِْ

ِب  َله ِمْن إِ َفَما اْخَتَلُفوا }: ىَتَعالَ  ، َكَما َقالَ اْلَحد ِ  ِذي ُهَو ُمَجاَوَزةُ . َفِإنه َذِلَك ُكلهُه ِمَن اْلَبْغِي اله َوالتهَعصُّ
َلفِ . َوهَ [17:اْلَجاِثَيةِ سورة ] {َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغي ا َبْيَنُهمْ   : َذا َمْعَنى َقْوِل َمْن َقاَل ِمَن السه

َهاَدُة ِبْدَعة    ."، َواْلَبَراَءُة ِبْدَعة  الشه
هذه  -عليه الصالة والسالم–الشهادة يعني بالجنة والنار لمن لم تثبت له الشهادة من النبي 

 العقاب. ئبدعة، وال نشهد ألحد بجنٍة أو نار، بل نرجو للمحسن الثواب، ونخشى على المسي
َلِف مِ " َحاَبِة َوالتهاِبِعينَ ُيْرَوى َذِلَك َعْن َجَماَعٍة ِمَن السه ، َواْلَحَسُن يٍد اْلُخْدِريُّ َأُبو َسعِ  : م، ِمْنهُ َن الصه

ْبَراِهيُم النهَخِعيُّ  ،اْلَبْصِريُّ  َحاكُ  ،َواِ   . َوَغْيُرُهمْ  ،َوالضه
َهاَدِة: َأْن َيْشَهَد َعَلى ُمَعيهٍن ِمَن اْلُمْسِلِميَن َأنه  ،ْهِل النهارِ أَ ُه ِمْن َوَمْعَنى الشه ِبُدوِن  ، َأْو َأنهُه َكاِفر 

ُ َلُه ِبهِ   .اْلِعْلِم ِبَما َخَتَم َّللاه
؛  َوَقْوُلُه: َوُحبُُّهمْ  ْحَسان  يَمان  َواِ  َم ِمَن النُُّصوصِ يَما َتقَ  فِ ْمِر َّللاهِ ِْلَنهُه اْمِتَثال  ْلَِ ِدين  َواِ  . ده

ُ َعَلْيِه َوسَ -َل َّللاهِ َقاَل: َسِمْعُت َرُسو ، َغفهلَعْبِد َّللاهِ ْبِن مُ  َعنْ  التِ ْرِمِذيُّ  َوَرَوى  َيُقوُل:  -لهمَ َصلهى َّللاه
َ ِفي َأْصَحاِبي، ََل َتتهِخُذوُهمْ » ا َبْعِدي، َفَمْن أَ   َّللاهَ َّللاه  ْن َأْبَغَضُهمْ َحبهُهْم َفِبُحبِ ي َأَحبهُهْم، َومَ َغَرض 

َ َفُيوِشُك َأْن  ، َوَمنْ  آَذى َّللاهَ ْد آَذاِني، َوَمْن آَذاِني َفَقدْ َفِبُبْغِضي َأْبَغَضُهْم، َوَمْن آَذاُهْم َفقَ  آَذى َّللاه
 ."«َيْأُخَذهُ 

 .الحديث مخرج عند أحمد والترمذي، وفيه كالم كثير ألهل العلم، بل هو مضعف
 -عليه الصالة والسالم–ومعناه الصحيح، لماذا نحب أبا بكر وعمر؟ لمواقفهم مع النبي 

هب ، ما أحببنا ألن هذا أبا بكر أو ألن هذا عمر فقط، وما أبغضنا أبا طالب وأبا لدينه نصرهمول
 قرابتهم منه أبًدا.ل -صلى هللا عليه وسلم–وهم عما رسول هللا 

ْيِخ " َحاَبِة ِإيَمان ا ُمْشِكل  َعَلى الشه َوَلْيَس  ،َقْلِب  َعَمُل الْ نه اْلُحبه ِْلَ ؛-َرِحَمُه َّللاهُ -َوَتْسِمَيُة ُحبِ  الصه
يَمانِ ُهَو التهْصِديقُ   ."، َفَيُكوُن اْلَعَمُل َداِخَّل  ِفي ُمَسمهى اإلِْ

ما قرره في أول الكتاب أن العمل ال يدخل في مسمى اإليمان، وجماهير أهل السنة أن العمل و 
 من مسمى اإليمان، اإليمان قوٌل وعمٌل واعتقاد. 

َم ِفي َكََّلِمِه: "  ْقَراُر ِباللِ سَ َوَقْد َتَقده يَماَن ُهَو اإلِْ َمَل ، َوَلْم َيْجَعِل اْلعَ َجَنانِ ْصِديُق ِبالْ اِن َوالته َأنه اإلِْ
يَماِن، َوَهَذا ُهَو اْلَمْعُروُف ِمْن َمْذَهِب َأهْ  َيُة َأْن َتُكوَن َهِذِه التهْسمِ  نهِة، ِإَله ِل السُّ َداِخَّل  ِفي ُمَسمهى اإلِْ

 .َمَجاز ا
َم اْلَكََّلمُ  ،ْم ُكْفر  َوِنَفاق  َوُطْغَيان  ُه: َوُبْغُضهُ َوَقْولُ  يُر اْلُكْفِر ، َوَهَذا اْلُكْفُر َنظِ ِبَدعِ ِر َأْهِل الْ َتْكِفي ِفي َتَقده

ُ فَ }: تعالى ِفي َقْوِلهِ  اْلَمْذُكورِ  . [44:َماِئَدةِ الْ  ]سورة {اْلَكاِفُرونَ  ُأوَلِئَك ُهمُ َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل َّللاه
َم اْلَكََّلُم ِفي َذِلكَ    ."َوَقْد َتَقده
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هذا التكفير كفٌر دون كفر، وليس بكفٍر أكبر مخرج عن الملة، مع أن في رؤوس البدع  مراده أن
 ن بدعته مكفرة مخرجة من الملة، كما عرف ذلك في كتب الملل والنحل.والمبتدعة مَ 

    طالب:........
 يقاتله.اإلمام عليه أن 
 طالب:........

 البدع من أجل عقائدهم نبش عنها، وال قوتل أهللكن ما أظهروه في العمل بالسيف العقائد ما ي  
 .وا بالقتال، حتى الخوارجؤ حتى يبد

 طالب:.........
ة نبش عنها، وقد طولب بمنع مثل الرافضعلى كل حال ما أظهروا وال حملوا السيف، فالعقائد ال ي  

 مثاًل أو العمرة، السيما وقد قرر عند من تقرر عنده كفرهم أو خروجهم من الملة، بسبمن الحج 
 نعوا علىالصحابة، وبنقص القرآن، وبقذف عائشة، وباألمور المكفرة الظاهرة، الجواب أنهم ما م  

 مر العصور في عهد السلف إلى يومنا هذا، لكن من أظهر منكره يوقف عند حده.
 طالب:......... 

خطأ أو  همنعوا على مر العصور، لكن إذا وجد منلكن يبقى أن األصل أنهم ما م   ،هم أشدخطر 
 بد من إيقافهم عند حدهم. الفمنكٌر ظهر 

 طالب:........
 بغض عمر؛ ألنه نصر اإلسالم هذا ما تردد في كفره، أمن فعلى حسب السبب الباعث لبغضهم، 

 أو أبا بكر أو أحد الصحابة، لكن أبغضه ألمٍر أو لقضيٍة شخصية، أو ألنه ألمٍر يقبل التأويل
مع أن سب الصحابة في الجملة ما يسبهم من في قلبه شيء من اإليمان، وال مثقال ذرة، اإلمام 

فتح كفر الرافضة، والشافعي خر آية في الخر سورة الفتح في تفسير آفي آ -رحمه هللا–مالك 
يهم، نهم يشهدون بالزور لموافقينما يقول: أقبل شهادة أهل األهواء إال الخطابية من الرافضة؛ ألح

 .ال؟ ال أميقبل شهادتهم هل كفرههم  كونه
لملة، الذي والتكفير بالعموم غير تكفير األشخاص الذين يقولون أو يفعلون ما يخرج به من ا

 إيش حكمه؟ كافر، الذي يقول: القرآن ناقص، وقدهذا  ،ها هللا في كتابهيقذف عائشة بعد أن برأ 
، يا زينب، يا بدوي، يدعو مع هللا إلًها أجمع عليه الصحابة، الذي يقول: يا علي، يا حسين

 .آخر.
وانتفت  ،وال تنزل على األشخاص، إال إذا اجتمعت األسباب ،لكن هذه مسائل مقررة باالعتقاد

لردة، هل هو لكل أحد؟ هذا البد أن يصدر به حكم من الموانع، ثم بعد ذلك يبقى التطبيق لحد ا
نكم إل عن الدعاوى التي تقال: ذا ننفصهوينفذه ولي أمر أو من يقوم مقامه، وب ،حاكم معتبر

، األمور النظرية وغيرهماثاره قتل وتفجير آون على كذا، والتكفير تحثون على التكفير، وتحث
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 يسمن اجتماع أسباب وتوافر أسباب وانتفاء موانع، ولبد فيها  تختلف عن التطبيق، التطبيقات ال
 اويفهم معناها، البد أن يكون فاهًما لمعناها، ملتزمً  ابه يكون ملتزًماكل شخٍص يقول كلمة 

بمقتضاها وهكذا؛ ولذلك كتب أهل العلم مليئة، كتب الحنفية أكثر، في باب الردة أكثر مسائل 
لحكم بالردة، لكن هل حصل بذلك دماء في شوارع التكفير عندهم، والخروج من اإلسالم وا

المسلمين وفي بلدانهم؟ ما حصل شيء؛ ألن التطبيق لولي األمر، والبد من توافر أسباب تجتمع 
 وتنتفي كل الموانع. ،كل األسباب

يعني لما قيل: بكفر تارك الصالة، وهو المذهب عند الحنابلة، هل كل واحد من أهل البلد معه 
 وال حصل وال قضية واحدة. ،؟ أبًداأبان رأسهوكل ما شاف من ال يصلي  ،سيف

لما كان الوالء والبراء على أشده في بالدنا، يعني قبل الخوض في المسائل األخيرة والتكفير 
ًدا، كونك تهجره تهجره، وتفرق الكلمة، هل حصل شيء من االعتداء؟ وال بالضرب وال بشيٍء أب

ون تحت لواٍء حصل شيء، وكل الناس مجتمعون منضو  لهجر؟ ماثار من هذا الكن حصل آ
ناس وال ،واحد وتحت إماٍم واحد، وال يستطيع أحد أن يتكلم بولي األمر وال بكلمة، والكلمة مجتمعة

مجتمعون، وال حصل أي أثر مع أن الوالء والبراء على أشده، ترى الفاسق تضبطه وتنكر فعله، 
، الدين آلن العكس خفَّ ثار عملية، اآ، لكن ما حصل من ذلك وقد ال تجيب دعوته، وقد تهجره

 ، والدماء على أشدها، يفجر بالناس في مساجدهم، نسأل هللا العافية.الوالء والبراء وخفَّ 
              طالب:......... 

بن عبد الوهاب اإلمام المجدد، وهذا مع حينما يقال إن دعوة الشيخ محمد  بال شكل، لكن عندنا
ز عليه من قبل بعض من في قلوبهم دخل، دعوة الشيخ هي التي قيل وأ كد عليه ور كِ   األسف

بدعوة  اين؟ لما كان الناس أشد تمسكً أأججت هذه المسائل، وهي التي بعثت على التكفير، 
 لما كانت تقرأ في المساجد كل ،الشيخ، وكتب الشيخ، وكتب أئمة الدعوة، وأتباعهم من تالميذهم

يحفظها طالب العلم، وهللا ما حصل شيء من هذا، لكن لما زهدنا بها ورجعنا  ،حفظت، وت  األوقا
 إلى غيرها، واستبدلناها بغيرها حصل ما حصل من الخلل، وهللا المستعان.

  طالب:........  
 بي يترضى عليه مادام مات على اإلسالم.مات على اإلسالم صحا

 طالب:........
فالذي يأتي إلى  ،لكن يبقى أن لو حكمنا بتكفيرهم؛ ألن عندهم مكفرات ،هم قامت عليهم الحجة

والذي يطوف  ،هذا الشرك األكبر ،هذا مشرك ،يا فالن ،يا حسين ،يا علي ،يا علي أنقذني :القبر
ثار أيش هذا؟ لكن اآل ،بالبيت يقول: يا أبا عبد هللا جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك

لكن  ،د الناس، للعلماء أن يصدروا األحكاماحكفير لولي األمر ما هي آلهذا الت المترتبة على
 .ال ؟يرجمه أويجلده  اكل واحد يرى زانيً  التنفيذ، كتنفيذ الحدود، حد الزناالتنفيذ لمن بيده 



 

 

 

 

 

1
7 
 

17 

 17 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

  طالب: يقول المعروف من مذهب أبي حنيفة إَل أن تكون هذه تسمية مجاز..
 ا.يقول إيمان مجازً  ،مجازية
  شيخ؟كيف يا 

 إدخاله من باب التجوز والمجاز ،مل خارجاإليمان المعروفة عندهم؛ ألن العما هو بحقيقة  مجاز
 يعني ما هو بحقيقة.


